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BENVINGUT 2020
Tots esperàvem el darrer dia del trimestre: desitjàvem unes vacances ben merescudes; però, a més, l'últim
dia abans de les festes de Nadal fem un comiat tota l'escola.

A les 9 tots els cursos van tenir classe habitual durant una hora. A les 10, organitzats per cursos, vam baixar al
poliesportiu a fer l’acte de comiat. 

Els alumnes de 4t eren els dinamitzadors. Durant aquella setmana s’havien preparat un guió perquè cada curs
pogués acomiadar el trimestre com volgués. 

Vam tenir cançons, lectura de poemes, algun vídeo, un ball en directe i, sobretot, molt bon humor.

Per cursos, tots els alumnes havien preparat els seus desitjos i els havien anotat en una cartolina. Els delegats
van ser els encarregats de compartir-los i penjar-los a l’arbre.

A les 11, teníem un esmorzar preparat també pels companys de 4t i a les 12 tots vam anar a les tutories a fer
l’amic invisible, seguir cantant i desitjar-nos bones festes.

I esperem que així sigui i que el 8 de gener ens retrobem tots de nou, amb l’energia renovada per continuar amb
el curs.

Benvingut 2020! 

ARQUEÒLEGS PER UN DIA
El passat 2 de desembre els alumnes de 1r vam fer una sortida de socials. Vam anar al Parc Arqueològic
de Gavà, un excepcional jaciment miner que ens va permetre conèixer el sistema de vida i les creences
dels nostres avantpassats.

Per un dia ens vam convertir en uns autèntics arqueòlegs i ens vam endinsar en la màgia de les mines en una de
les galeries més antigues d'Europa.

Va ser una sortida molt interessant!

CREAMOS NUESTRO RELATO
Los alumnos y las alumnas de 1º, cuando empezamos a trabajar los géneros literarios, hace unas
semanas, estábamos ilusionados. 

Trabajamos en concreto la narrativa y sus subgéneros. A cada grupo nos llegó un texto y, aunque no sabíamos su
temática, tuvimos que buscar sus características para poder adivinarla. Estos textos eran fragmentos de novelas
reales, como por ejemplo: La princesa prometida, El bestiario de Axlin, El perro de los Baskerville, Las crónicas
marcianas o Manolito Gafotas.

Durante la clase siguiente salimos al patio para inspirarnos al aire libre y empezamos a escribir nuestra historia del
subgénero que nos había tocado. Una vez terminada, explicamos sus características al resto de la clase y la
leímos en voz alta. 

Con este ejercicio hemos practicado la expresión escrita, la expresión oral y la lectura y hemos aprendido mucho. 

Nina Alemany, Sofia Berger, Zoe Bondino, Juanpi Fernández, Itziar Peiró, Aina Sanz.

TUTORS PER UN DIA A NAUSICA
Un dels projectes de segon planteja als alumnes el repte de preparar una tutoria per a les nostres escoles
de primària. Al primer trimestre, a la Nausica.

Organitzats per grups de treball els alumnes van triar els temes que podrien ser interessants i útils per als alumnes
de sisè. “A nosaltres ens hagués interessat que ens ho haguessin explicat així”, deien.

Van documentar-se, van preparar un guió d’allò que volien explicar i van treballar les presentacions. Tenien clar
que els havien de fer participar, així que no es van oblidar d’activitats interactives amb els companys de sisè.

Dos grups van treballar conjuntament per millorar la seva presentació i carregats amb post-its, retoladors i gomets
van anar a l'escola Nausica. 

Els van explicar com és el canvi de primària a secundària i, val a dir, que ho van fer molt bé. Ells més que ningú
recorden quines pors tenien i què es preguntaven sobre com seria això de començar la secundària. 

Moltes gràcies per la vostra acollida i animada participació, alumnes de sisè. Per part nostra, ja veieu que a Els
Arcs sereu ben rebuts i us hi sentireu com a casa.

EL BULLYING DE PRIMERA MÀ
El passat dijous 12 de desembre vam participar en un projecte pilot de l’Hospital Sant Joan de Déu per
reduir el Bullying a les escoles. A Els Arcs treballem seriosament per evitar situacions d’assetjament, però
sovint, quan els adults hi hem d’intervenir de vegades fem tard perquè hi ha hagut accions individuals que
s’haurien pogut evitar. I, per això, hem de fer forts els nostres adolescents. Ja n’hi ha prou d’acceptar
situacions que ens fan mal sota el pretext que són bromes. Sobrenoms que ens ofenen, bromes que no
fan riure, mirades inquisidores o simplement l’aïllament, la ignorància, que ningú et vegi.

L’Àlex i la Cristina, voluntaris de Sant Joan de Déu, ens ho han explicat en primera persona. Com se sentien, com
va començar tot i, sobretot, com van demanar ajuda i com se’n van sortir. Perquè això és l’important.

UN PRIMER AMB MOLT DE SWING
El passat dilluns 2 de desembre els nens i nenes de 1r vam fer una sortida al Palau de la Música on vam
assistir a un concert de Jazz. Va ser molt divertit i entretingut. Vam gaudir d’aquesta música i vam
aprendre’n les característiques i els orígens. Vam sentir una Big Band, la Susana Sheiman cantant, dos
ballarins, etc. Fins i tot, hi va haver un moment on una part de l’orquestra va desfilar per davant nostre
tocant els instruments. D’aquesta manera els vam poder veure i sentir de prop i ens va agradar molt. 

Aquest espectacle ens va transmetre interès cap al Jazz i moltes ganes de ballar. En resum, va ser una
experiència molt diferent. Extraordinària.

Eulàlia Gaia, Delia Limiñana i Jana Sánchez, de 1rC; Maria Borrell de 1rB.

 

UNA HISTÒRIA REAL DE VERITAT
El passat dijous 12 de desembre vam anar a la Villarroel a veure Una història real. És una obra de teatre
dura, escrita i dirigida per Pau Miró i amb un repartiment de luxe: Julio Manrique, Laura Conejero, Mireia
Aixalà i Nil Cardoner.

L’obra tracta temes molt delicats, des d’un dol no superat per la mort d’una mare, un pare absorbit per la feina i un
fill que respon a la seva realitat amb una ideologia extrema. 

Pare i fill són incapaços de comunicar-se, la falta d’empatia dels dos és absoluta. L’obra és espectacular, però
certament, dura. Els alumnes de 3r d’ESO en vam parlar a classe, alguns no estàvem acostumats a veure aquest
tipus de teatre, teatre en majúscules i amb “Una història real” ho hem fet. 

És cert, que hi ha alguns matisos de l’obra que ens han costat d’entendre, però tots coincidim que hem pogut
gaudir d’un bon espectacle de teatre. Teníem els actors a tocar, no gosàvem ni respirar.

Segur que alguns demanaran més teatre ben aviat...

REENCUENTRO EN EL TNC  
¡Los de 4t hemos ido al TNC!

Durante este primer trimestre, los de cuarto hemos leído Reencuentro de Fred Uhlman. Es una obra magnífica
que reflexiona sobre la amistad de dos jóvenes de procedencias diferentes que coinciden en el mismo instituto. 

El telón de fondo es el incipiente nazismo en Alemania que condicionará la relación entre Hans y Konradin, los
dos amigos. La intolerancia llegará a formar parte de la vida cotidiana de ambos y los separará.

Hans, de familia judía, emigra a Nueva York, y cuarenta años después recibe una carta procedente de Alemania
que le informa del destino de su amigo.

El final es sorprendente.

Hemos tenido la suerte de ir a ver la puesta en escena de Reencuentro en la sala Tallers del TNC.

¡Nos ha encantado!
 

ENS ESCOLTEM  
Les reunions de delegats són els espais que tenim per trobar-nos alumnes i professors durant el curs. És
el moment en el qual els delegats poden plantejar qüestions, fer propostes i comentar aspectes del
funcionament de l’escola que creuen que podrien millorar.

L’equip directiu i els tutors de cada grup hi són presents i van donant resposta als temes que van sorgint. 

La primera reunió d’aquest curs s’ha fet el dia 4 de desembre. Els delegats, representants de cada curs, han anat
exposant el que prèviament s’havia parlat a les tutories. Han comentat aspectes de diferents àmbits com són les
estones del pati, el funcionament del menjador, les sortides, els exàmens… També s’han fet propostes
interessants relacionades amb la sostenibilitat, com pot ser l’ús de paper reciclat.

Tampoc han faltat les valoracions positives de moltes de les activitats que s’han fet durant aquest primer trimestre,
com la Setmana de la Ciència, activitats de tutoria o visites al teatre.

Entre tots, seguirem en línia positiva i tindrem en compte els punts que cal millorar. 

Seguim avançant!

 

COMENCEM A PLANTAR
I ja hem començat a plantar. Durant dues setmanes hem estat recollint llavors de tot el que mengem:
pebrots, carbasses, pomes, peres, alvocats, raïm, préssecs, mandarines, llimones… 

Hem recollit els gots de cafè (que gràcies als ecodelegats també són compostables) i “tetrabricks” de casa i, a
l’hora del pati, ens hem trobat al laboratori per fer la primera plantada. Quins nervis!

Com es planta l’alvocat? Saps que s’ha de posar amb uns escuradents i aigua? I els pinyols d’oliva? Jo planto
pebrots i mandarines! Tenim la primera caixa a punt, les hem regat i els hem preparat una mena d’hivernacle. Ara
ens toca esperar. Però nosaltres continuem recollint llavors i preparant la terra per una nova plantada.

Ja som una mica més a prop d’enverdir Barcelona!

Copèrnic, 34 - 08021 Barcelona
Tel 932 014 598 | Fax 934 144 639
escola@elsarcs.cat

Si no desitges rebre el butlletí informatiu de "Els Arcs", clica aquí

http://www.elsarcs.cat/
http://www.elsarcs.cat/news/desembre_19.htm
mailto:escola@elsarcs.cat
file:///G/PROJECTES/ESCOLA%20ELS%20ARCS/NEWSLETTER/2019/DESEMBRE/*|unsubscribe_url|*

	Disco local
	ELS ARCS INFORMA :: DESEMBRE 2019


